Zimska liga BAZA
2020/21

ZBERI EKIPO
IN SE NAM PRIDRUŽI!
Športni center BAZA in Športno društvo JOKS tudi v letu 2020/21
organizirata Zimsko ligo BAZA v malem nogometu.

Zimska liga BAZA 2020/21

ČAS TEKMOVANJA:
Tekmovanje se bo odvijalo v Športnem centru BAZA, Pesarska cesta 12, 1000 Ljubljana (Štepanjsko
naselje).
Začetek tekmovanja je predviden 7.11.2020, trajalo pa bo predvidoma do sredine marca 2021.
SISTEM TEKMOVANJA:
Igralo se bo po eno krožnem sistemu, prvih osem ekip odigra tudi zaključni turnir (FINAL 8)
(maksimalno število prijavljenih ekip je 16).
Največje število prijavljenih igralcev je 15 (lahko se sproti dopisujejo do zapolnitve mest)
Igralni dan je sobota, igralo se bo od 17:00h.
Vsa določila bodo opredeljena v pravilniku-propozicijah lige (povezava na uradni spletni strani).
PRAVILA IGRE/ŠTEVILO IGRALCEV:
Igra se po starih (klasičnih) malo nogometnih pravilih po sistemu 5 + 1. Igralci lahko nastopajo samo za
ENO ekipo. To velja tako za redni del kot tudi za morebitni končni turnir (končnica).
Igralec mora odigrati vsaj DVE tekmi v rednem delu, da bi lahko igral tudi v (morebitni končnici)
Igra se s pol odbojno petico (5) (uradna žoga najbolj prepoznavnega turnirja na prostorih Balkana
»Kutija šibica«).
NOVOST: AKUMULIRANI PREKRŠKI (ekipa lahko na polčas naredi 3 (tri) prekrške. Vsak naslednji
prekršek se kaznuje s prostim udarcem iz 10 metrov)

*GLEDALCEV DO NADALJNJEGA NI
UKREPI ZARADI COVID-19
Vsaka ekipa ima lahko na za posamezno tekmo NAJVEČ 11 UDELEŽENCEV. Za udeležence se smatrajo
igralci, trenerji in predstavniki ekip.
Dosledno je potrebno upoštevati pravilnik, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Priložene
obrazce je potrebno IZPOLNITI PRED VSAKO TEKMO.
Vsi igralci v tem tekmovanju nastopajo na lastno odgovornost!
PRIJAVE:
Prijave posredujte najkasneje in vključno do ponedeljka 2. novembra 2020.
Prijavite se lahko v pisni, elektronski obliki (prijavnica) ali preko telefona. Zaželjeno je, da ima
izpolnjena prijavnica vse podatke (igralci, naslov, telefon, davčna številka, žig, elektronska pošta).
Prijavljene ekipe, ki do začetka lige ne poravnajo prijavnine za tekmovanje, nimajo pravice nastopa.
Prijave lahko posredujete na elektronski naslov: damirpuskar100@gmail.com ali preko telefona na
naslednje številke:
Damir Puškar (Puška): 040 142 541 (damirpuskar100@gmail.com)
Adis Kurtović (Kurta): 041 379 899 (kurta1985@gmail.com)
Goran Volaš (Voks): 051 875 111 (voks8989@hotmail.com
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Vsaka ekipa mora prijaviti elektronski naslov (v kolikor ga vodja ekipe nima, prijavite od drugega
člana ali igralca)
PRIJAVNINA:
Prijavnina znaša 400,00 € na ekipo.
Lahko se nakaže na TRR: SI56 6100 0001 6286 162 Delavska hranilnica d.d.
Naslov: Športno Društvo JOKS, Preglov trg 1, 1000 Ljubljana.
V primeru, da boste prijavo pošiljali po navadni pošti, jo pošljite na zgornje navedeni naslov.
NAGRADE:
Najboljše tri ekipe (po končanem rednem delu tekmovanja) prejmejo pokale.
Najboljše tri ekipe (po končanem turnirju-končni vrstni red tekmovanja) prejmejo pokale in praktične
nagrade.
1. mesto (prehodni pokal, pokal in 12 kompletov trenirk)
2. mesto (pokal in 12 kompletov dresov)
3. mesto (pokal in 12 nahrbtnikov)
Nagrajeni bodo tudi najboljši strelec, igralec in vratar lige (redni del in končnica) s pokalom in
praktično nagrado.
URADNA SPLETNA STRAN:
Razporedi, rezultati, propozicije, sklepi in ostala obvestila bodo objavljeni na spletni strani Športnega
centra BAZA.
Podatki z drugih spletnih strani niso uradni in se pri morebitnih ugovorih ne bodo upoštevali.

*Športni center ima svoja lastna parkirna mesta. Znotraj objekta je lokal s hrano in pijačo.
*Organizatorji lige skrbijo samo za njeno nemoteno delovanje in v samem tekmovanju
ne sodelujejo-tekmujejo kot aktivni igralci.

Za morebitne dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko zgoraj navedene elektronske pošte in
telefonskih številk organizatorjev.

Damir Puškar
Predsednik Športnega društva JOKS
Priloga:
- Prijavnica
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PRIJAVNICA ZA ZIMSKO LIGO BAZA
IME EKIPE:
VODJA EKIPE:
NASLOV:
POŠTA:
GSM:
ELEKTRONSKI NASLOV:

SEZNAM PRIJAVLJENIH IGRALCEV
ZAP. ŠTEV.

PRIIMEK IN IME (Z VELIKIMI ČRKAMI)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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PODATKI ZA RAČUN:
NAZIV:
NASLOV:
DAVČNA ŠTEVILKA:
DAVČNI ZAVEZANEC: (DA / NE)
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